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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

penelitian ini akan mengkaji beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh

beberapa peneliti terdahulu untuk membedakan titik fokus  agar tidak ada plagiasi

yang dituangkan dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Lestari (mahasiswa jurusan agama

/Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung ) yang berjudul Praktik perdukunan

pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus pekon

lemong kecamatan lemong kabupaten pesisir barat) pada tahun  2018.

Penelitian ini berfokus pada masyarakat yang masih menaruh harapan kepada

dukun terkait pemilihan kepala desa dikecamatan lemong kabupaten pesisir

barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat menggunakan jasa

dukun untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan kepala desa.

Perbedaanya terletak pada objek dan lokasi penelitian yang dipilih oleh

penulis yakni kepercayaan masyarakat terhadap dukun ditinjau dalam  hukum

Islam studi di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.12

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abd, Rauf (mahasiswa jurusan syariah/ ahwal

syahksyiah IAIN Kendari) yang berjudul kebiasaan masyarakat mendatangi

mandula-mandula sebagai pelepas hajat ditinjau dari hukum Islam (di

kelurahan tinanggea kecamatan tinaggea kabupaten konawe selatan) pada tahun

12 Wulan lestari Praktek Pemilihan Kepala Desa dalam perspektif Hukum Islam (studi
kasus pekon lemong kecamatan lemong kabupaten pesisir barat)”(skripsi sarjana jurusan
agama /Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung 2018).
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2017 penelitian ini berfokus pada kebiasaan  mendatangi mandula-mandula di

kecamatan tinanggea Kabupaten Konsel. Perbedaanya pada obyek yakni kepercayaan

masyarakat dalam terhadap dukun ditinjau perspektif hukum islam.13

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fani Rosela Adang (mahasiswa jurusan

pendidikan sejarah/ keguruan dan ilmu pendidikan Uversistas Kristen Satia

Wacana Salatiga) yang berjudul tradisi melahirkan dengan perantara dukun

beranak didesa taramana kecamatan alor timur laut pada tahun 2016.

Penelitian ini berfokus pada untuk mengetahui tradisi melahirkan dengan

perantara dukun beranak. Hasil peneltian ini menunjukan masyarakat lebih

memilih dukun beranak di karena biayanya murah dan kebiasaan masyarakat

setempat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kepercayaan

masyarakat terhadap  dukun  dalam perspektif hukum Islam.14

Berdasarkan penelusuran tersebut penulis belum menemukan persis sama

dengan judul yang akan diteliti . sebab penelitian ini menitipberatkan pada

kepercayaan masyarakat terhadap dukun ditinjau dalam perspektif hukum Islam

studi didesa laiba kecamatan parigi. Adapun persamaan penelitian sebelumnya ,

yakni kajian mengenai praktek perdukunan pemilihan kepala desa ditinjau dalam

perspektif hukum Islam.

13 Abd, Rauf” kebiasaan masyarakat mendatangi mandula-mandula sebagai pelepas hajat
ditinjau dari hukum Islam ( studi kelurahan tinanggea kecamatan tinaggea kabupaten konawe
selatan)”(skripsi jurusan syariah/ ahwal syahksyiah IAIN Kendari 2017).

14 Fani Rosela Adang” tradisi melahirkan dengan perantara dukun beranak  (didesa
taramana kecamatan alor timur laut)”( skripsi mahasiswa jurusan pendidikan sejarah/
keguruan dan ilmu pendidikan Uversistas Kristen Satia Wacana Salatiga 2016).
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B. Dukun dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Dukun

Dukun atau kahin menurut bahasa orang-orang yang mengobati, menolong
orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra guna-guna). Sedangkan menurut istilah
dukun dalam istilah modern (paranormal), dukun menurut istilah awam (tabib),
menurut istilah sufi (orang –orang pintar atau orang-orang linu wih) istilah jawa
(ahli metafisika) istilah ilmiahnya (arraf orang yang mengaku mengetahuihal-hal
ghoib dan mengabarkan barang yang hilang dan pencurinya atau menunjukan
orang yang bingung atau tempat keluarnya) dan kahin (sebutan bagi orang-orang
yang ngaku mengetahui ilmu ghaibyang menggambarkan tentang kejadian akan
datang atau yang tersirat dihati), sedangkan dalam istilah syariat dikenal dengan
thaghut ( setiap yang setiap orang yang diagungkan selain allah SWT dengan
disembah ditaati,dipatuhi, baik berupa benda mati,manusia yang dianggap suci
)atau jib (sebutan untuk tukang sihir ).15

Dukun merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang

tukang ramal, atau yang suka menebak suatu dengan menggunakan batu kerikil

atau seorang ahli nujum. Digunakana untuk seseorang yang suka (memberikan

jasa) mengatasi persoalan atau memenuhi kebutuhan orang lain.

2. Dasar Hukum Dukun

Dukun dalam islam termasuk thagnut, mereka adalah penolong setan.

Mahluk jahat yang senang tiasa memberikan inspirasi kepada sang dukun. Hal ini

sebagai mana firman Allah swt dalam QS. Al-an’am/6: 121

             
Terjemahnya:

sesungguhnya syaitan itu membisikan kepada kawan kawannya mereka agar
mereka membatantah kamu ).16

15 Perdana akhmad membongkar prilaku kesesatan syirik (quranic Healing: Indonesia
2017) h 1.
16 Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahnya, (Cet. X Bandung: Diponegoro al-

Hikmah, 2007) h.143
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Imam Ibnu Ishak, “setiap yang disembah selain Allah Azza wajala adalah

thaghut.” Sedangakan thaghut menurut para ulama berbeda pendapat. Imam

Aljuhari berpendapat bahwa thaghut adalag dukun atau (tukang tenung) . menurut

Imran Mujahid dan Ibnu Zaid thaghut itu setan sedangkan menurut imam qhurtubi

berkata menjauhi thaghut artinya meninggalkan setiap yang disembah selain allah,

seperti setan , tenung (dukun), berhala dn setiap yang mengajak serta mengundang

kesatuan.17

Kahin atau dukun adalah orang yang mengambil informasi dari setan yang

mencuri pendengaran dari langit. Dapat pula diketahui dukun adalah orang yang

memberitahukan tentang perkara-perkara ghaib yang akan terjadi dimasa yang

akan datng atau memberitahukan tentang perkara yang tersimpan dalam hati

orang.

Berdasarkan bitsah (nabi SAW diutus),dukun tersebut berjumlah sangat

banyak tetapi setelah bitsah jumlah mereka berkurang sedikit karena allah

menjaga langit dengan adanya bintang-bintang. 18

Allah SWT berfirman dalam QS:Al- An’am /6 : 128 .

17 Syaikh Ahmad AL-Qathan Muhamad zain (yogyakarta AL-kautsar, thaghut, 1989),h.20
18 Yazid bin Abdul Qadir Jawar, syariah aqidah ahlus sunah waljama,ah,(Bogor ,2006
pustaka imam asy-syafi,i;)h.459.
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Terjemahnya:

Dan ingatlah diwaktu allah menghimpun mereka semuanya ( dan allah
berfiraman) “hai golongan jin sesungguhnya kamu telah banyak
menyesatkan manusia” lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golonga
manusia : ya tuhan kami , sesungguhnya sebagian dari pada kami telah
sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami allh berfirman
didalamnya kecuali kalau allah  menghendaki (yang lain)” . sesungguhnya
tuhanmumaha bijaksana lagi maha mengetahui”.19

Imam Ibnu Ibnu Al-Qayyim ra, bertutur pada dukun itu adalah utusan-

utusan setan dimana orang musrik berdatangan kepadanya untuk menanyakan

perkara-perkara besar dan penting maka mempercayayi kata-katanya. Menjadikan

hakim pemutus suatu perkara. Kepercayaan ini penuh dengan teguh sebagai man

kepercayaan para pengikut rasul kepada rasulnya. Prang yang musyrik itu

berkayakinan bahwa para dukun mengerti perkara ghaib. Para dukun tersebut

dalam pandangan mereka tidak ubahnya seperti Rasul.

3.Bentuk-bentuk perdukunan

Ada tiga macam perdukunan:

a. berita yang didapat dari jin pencuri kabar langit .

b. Beritayang dikabarkan oleh jin pendampingnya tentang orang lain .

c. Perkiran dan tebakan .20

19 Departemen Agama RI, Op cit h.144
20 Bassam Salamah op cit h.302
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Orang yang menyeburkan praktik perdukunan adalah peramal.

Sekolompok yang mengaku bisa meramalkan hal ghaib dan membaca apa bisa

mendapatkan wibawa, kehormatan dan kemuliaan di antara sesama manusia,

bahkan kemampuan itu mendapatkan mereka pada martabat seorang nabi. Yang

mereka tempuh tidak jauh dengan wali-wali Allah yang shalih.

4. Asal usul dukun

Ada beberapa istilah memiliki konotasi dengan perdukunan,  terkadang

istilah tersebut dipakai untuk makna yang sama namun sering kali dipakai dalam

makna yang berbeda. Istilah tersebut ialah :kahin (dukun), arraf (peramal),

rammal, (tukang tenung) , munnajim (ahli nujum), sahir (ahli sihir) dan hipnotis.

Pemakayan makna  istilah tersebut dalam makna lantaran kesamaanya

dalam beberapa hal. Pertama dari sisi pengakuan mengetahui hal-hal yang ghaib.

Kedua dari sisi penerimaan info tentang hal yang ghaib dengan mempergunakan

bantuan setan atau jin.

Kemudian penggunaannya untuk makna yang berbeda, hal ini lebih

ditentukan oleh asal asal kalimat tersebut secara etimologi, serta proses dan cara

yang digunakan oleh sipelaku dalam praktek perdukunannya. Misalnya ada

dengan cara mantra , atau dengan cara memakai alat bantu seperti huruf-huruf

abjadiyah, melihat garis-garis yang ada ditelapak tangan atau peredaran bintang-

bintang atau menulis denga tongkat pasir dan sebagainya.

Ada dua kalimat yang sama makanya dari istilah-istilah yang disebutkan

diatas yaitu : kahin (dukun) dan arraf (peramal). Berikut ini beberapa penjelasan

ulama tentang makna kalimat tersebut.
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a. Kahin

Syeh Shalih Fauzan Hafizahullah menejelaskan kahin (dukun) adalah
orang yang mengaku mengetahui tentang hal-hal ghaib pada masa yang akan
datnga dengan cara melalui setan atau (jin). Yaitu setan (jin) tersebut
memberitakan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Karena setan bisa
dapat mengetahui sesuatu yang tidak di ketahui oleh manusia. Setan (jin)
memberitahukan manusia dengan imbalan atau syarat manusia mau tunduk
kepadanya. Sehingga manusia melakukan hal-hal kesyrikan dan kekufuran
kepada allah swt. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada setan (jin) sesuai
permintaan mereka maka setan aka membantu mereka untuk mengetahui hal-
hal yang ghaib.21

b. A’rraf

Adapun arti a’rraf (peramal) menurut imam baghawi , orang yang
mengaku mengetahui peristiwa dengan cara-cara tertentu untuk mengetahui
tempat barang yang dicuri , tempat barang yang hilang semisalnya . sedangkan
mnenurut syaikul –islam ibnu taymiyah, arraf atau peramal adalah nama untuk
dukun , ahli nujum dan ramal (tukang tenung).22

Ketahuilah bahwa dukun pada hakekatnya utusan - utusan syaitan mereka

diutus mereka diutus kegolonganya yaitu orang-orang musyrik , dan mereka

dijadikan serupa dengan utusan-utusan yang benar oleh syaitan sehingga diterima.

Syaitan disamping mempersamakan mereka dengan utusan-utusan alla, supaya

utusan utusan ini dijauhi, juga menjadikan utusan-utusanya sebagai yang benar,

mengetahui yan ghaib.

Secara umum status dukun dalam kacamata masyarkat awam indonesia

dipandang sebagai status sosial yang terhormat dan bergengsi hal tersebut terlihat

dari maraknya kalangan pejabat pengusaha kecil konglomerat pedagang asonga,

petani, kaum pelajar, untuk usahanya datang beramai-ramai ke dukun atau orang

pintar.

21 https://almanhaj.or.id/4304-ilmu perdukunan-dalam-tinjauan -islam h.1
22 S. Ziyad Abbas, allam mahluk super natural, (CV. ,jakarta,firdaus 1992) h. 132.
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Berdasarkan penjelasan terkait perdukunan diatas bahwa dukun memiliki

macam- macam jenis sesuai keahlian yang dimilikinya. Penjelasan tersebut

memberikan gambaran mengenai jenis-jenis dukun adapun jenis dukun yang

dimaksud adalah termasuk jenis dukun perewangan, yaitu dukun yang

memberikan nasehat dan benda-benda tertentu yang dianggap mampu

menyelesaikan maslah masyarakat yang mempercayai dukun.

4. Bentuk- bentuk dukun dan fungsinya

a. Bentuk –bentuk Dukun

Eksistensi dan fungsi dukun yang ada di Indonesia dikenal dengan bermacam-

macam tipe dukun antara lain:

1.)Dukun siwer mencegah kemalangan
2.)Dukun susuk dukun yang satu ini memasukan dan membenangkan jarum

pendek berukuran satu senti yang amat halus yang terbuat dari bahan emas
berlian ataupu batu kristal sebagian tubuh manusia untuk kepentingan
kecantika karir, wibawa dan sebagainya.

3.)Dukun pijat , yang bekerja untuk menyembuhkan penyakit disebabkan
kurang berfungsinya urat-urat dan aliran darah.

4.)Dukun sangkal putung, yang mengobati pasien patah tulang
5.)Dukun patungan, yang berupa nasehat berupa perhitungan hari baik menurut

weton (kitab primbon)
6.)Dukun yang pandai mengobati gigitan ular dan binatang buas
7.)Dukun bayi dukun yang memberikan pertolongan pada waktu setelah

persalinan.
8.)Dukun prewangan, yaitu dukun yang dianggap yang memiliki kemampuan

magis sehingga dapat memberikan pengobatan maupun nasehat yang
berhungan denga alam ghaib.23

23 Ardani Irfan, 2013, “Eksistensi Dukun Dalam Era Dokter Spesialis” lakon: Jurnal
Kajian Sastra dan Budaya. Vol. 1 no.2.7/2013, h. 31.
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b. Kepercayaan Masyarakat terhadap Dukun

1.) Kepercayaan

Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa suatu yang dipercayai

itu benar atau nyata.24

Dari beberapa defenisi kepercayaan yang telah dipaparkan dapat

disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan suatu tindakan penerimaan

terhadap suatu atau seseorang /Kelompok , dalam hal ini orang yang memiliki

kepercayaan menganggap positif setiap apa yang dipercayayinya.jika

dihubungkan dengan penelitian yang saya lakukan maka kepercayaan tersebut

berlangsung antara masyarakat terhadap dukun.

2.) Pengertian masyarakat

Masyarakat sejumlah manusia di arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu

kebudayaan yang mereka anggap sama kelompok orang yang merasa memiliki

bahasa bersama,yang merasa termasuk dikelompok itu, atau berpegang pada

bahasa standar yang sama.25

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut
suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontunyu , dan yang terikat
oleh suatu rasa identitas bersama kontinuitas merupakan kesatuan masyarkat
yang memiliki keempat ciri yaitu 1. Interaski antar warga-warganya 2. Adat
istiadat 3. Konstitunitas waktu 4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua
warga.26

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, dapat

diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan

24 Kamus Besar Bahasa Indoesia online akses tanggal 1 juni 2019
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia  akses tanggal 1 juni 2019
26 Koentjaraningrat , Sejarah teori Antropologi (Jakarta: UI press.2009),h.155-118
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tercipta apabila manusia melakukan hubungan mac Iver dan page yang dikutip

Soerjono Soekanto, memaparkan bahwa “masyarakat adalah suatu sistem dari

kebiasaan , tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok,

penggolongan, dan kepengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan

manusia “.27 Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk

jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Menurut raip linton dikutip Soerjono Soekanto masyarakat merupakan setiap

kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama , sehingga

mereka mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebgai suatu kesatuan

sosial dengan batas-bats yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat

menurut Selo Soemardjan dan dikutip Soerjono Soekanto adalah orang-orang

yanh hidup bersama mengahsilkan kebudayaan dan mereka mempunyai

kesamaan. wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan , tardisi, sikap dan perasaan

persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim yang dikutip soleman B teneko bahwa

masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari

sekumpulan individu-individu yang merupakan anggota anggotanya.28masyarakt

sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup

adapun unsur-unsur tersebut adalah:

a.) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
b.)Bercampur untuk waktu yang lam;
c.) Mereka sadar bahwa mereka suatu kesatuan ;
d.)Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama;29

27 Soerjono soekanto, sosiologi suatu pengantar.( Jakarta: Raja Gravindo Persada 2006).h
22.
28 Soleman B Taneko struktur dan proses sosial suatu pengantar sosiologi pembangunan

( Jakarta Rajawali . 2004) h. 11
29 Soerjono soekanto Op. cit .,h 23.
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Menurut Emile Durkheim yang dikutip Djuretna imam muhni keseluruhan

ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip

fundamental yaitu realita sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan

sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antara manusia .

hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama sistem

kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok

merasa dirinya terikat suatu dengan yang lainnya.

Adapun ciri-ciri dukun  yaitu:

1. Meminta bantuan kepada jin atau setan. Ini banyak terkait dengan praktek

perdukunan  sihir dan sejenisnya.

2. Melakukan pengobatan dengan dengan cara Nabi Muhammad SAW yang

bersifat ilahiah dan alamiah yang memiliki nilai-nilai aththid yang tinggi

sesuai dengan syariat islam itu sendiri.

Beberapa Pendapat-Pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa

masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi , sedangkan dalam bahasa

inggris disebutt society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan

manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial mereka mempunyai

kesamaan budaya, wilayah,dan identitas mempunyai kebiasaan tradisi, sikap, dan

perasaan kesatuan yang diikat oleh kesamaan.
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C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum syara’ menurut ulama ushul ialah doktrin atau ( kitab) syar’i yang

bersangkutan dengan perbuatan orang-orang muqalaf secara perintah atau

diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir) sedangkan menurut ulama

fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari’ dalam perbuatan

seperti wajib, haram dan mubah.30

Menurur muhamad Ali At-tahanawi dalam kitabnya kisyaf ishthilaahaat al-

fanun memberikan pengertian syariah mencakup seluruh ajaran Islam meliputi

bidang akidah, ibadah, ahlak dan muamalah (kemasyarakatan). Syariah disebut

juga syar’iah disebut juga syara : millah dan diin. Kalau kita kaitkan dengan

penerimaan bintara dan perwira polri maka hal ini masuk dalam kategori

muamalah yakni hubungan antara sesama manusia yang hukum asalnya adalah

mubah. Hukum mubah (dibolehkan) dalam hal hubungan antara sesama manusia

bisa tetap hukumnya apabila sesuai atau sejalan dengan syari’at Islam, namun

hukum tersebut bisa berubah menjadi haram apabila terdapat prilaku-prilaku yang

melanggar syari’at.

Dari defenisi tersebut syariat meliputi ilmu aqoid (keimanan), ilmu fiqih

pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah ), dan ilmu ahlak

(kesusilaan).

Hukum Islam yang disebut juga sebagai hukum syara’ terdiri atas lima

komponen yaitu antara lain wajib, sunah,haram,makruhdan mubah:

30 Abdul wahhab Khaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, ( Cet ke -4 Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, , 1994), h.154
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a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama

Islam yang telah dewasa dan waras (muqalaf), dimana jika dikerja mendapat

pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh solat lima

waktu, pergi haji( jika telah mampu )membayar zakat dll.

Wajib terdiri dari dua jenis/macam:

1) Wajib ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua muslim

muqalaf seperti solat fardu, puasa ramadhan, zakat, haji bila telah mampu

dan lain-lain.

2) Wajib kifayah perkara yang harus dilakukan oleh muslim muqalaff namun

jika sudah ada yang melakukannya maka menjadi tidak wajib bagi yang lain

seperti mengurus jenazah.

b. Sunnat

Sunat Adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan

mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Contoh: solat

sunnat, puasa senin kamis, solat tahajud, memelihara jenggot, dan lain

sebagainya.

Sunah terbagi dua jenis:

1. Sunnat mu’akkad sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad saw

seperti shalat id dan shalat tarawih.

2. Sunnat ghairul Mu’akad yaitu sunnat yang jarang dilakukan oleh muhammad

saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.
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c. Haram

Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan

oleh umat muslim dimanapun mereka berada karena jika dilakukan akan

mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Contohnya: main judi, minum-minuman

keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh fitnah dan lain-lain.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan

tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala

dari sisi Allah SWT. Contoh posisi makan minum berdiri, dan merokok.

e. Mubah

Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seseorang muslim

muqallaf tidak mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan dan

minum,berbelanja,bercanda melamun, dan lain sebagainya.

“hukum islam adalah seperangkat berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul
tingkah laku manusia Mukallaf yang diakaui dan diyakini mengingat untuk
semua yang beragama islam”31

Berdasarkan penejelasan diatas bahwa seperangkat peraturan merupakan

seperangkat peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan

mempunyai kekuaan yang mengikat. Data kata “berdasarkan wahyu Allah Swt.

dan Sunah Rasul” dijelaskan bahwa seperangkat peraturan itu digali brdasarkan

kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan kata “tentang tingkah

laku manusia mukallaf” mengandung arti bahwa hukum islam itu hanya mengatur

tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum yang diamana peratauran tersebut

31 Amir, Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indnesia, (Antara Fiqih
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan). Edisi Pertama Cet: ke- I, (Jakarta :
Pernada  Media, 2006). h. 12
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berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran

wahyu dan Rasul itu

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi sehingga tidak mungkin

memberikan defenisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan

walaupun tidak ada defenisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, devenisi

dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan

melakukan kajian terhadap hukum meskipun tidak mungkin diadakan suatu

batasan yang lenkap tentang apa itu hukum, namun utrecht telah mencoba

membuat suatu batsan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak

mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht “hukum adalah himpunan peraturan-

pearturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu

masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 32Hans Kelsen

mengartikan:

Hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan (rules) tentang
perilaku manusia dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu
aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki satu
kesatuan sehingga dapat dipenuhi sebagai suatu sistem konsekwensi nya
adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu
aturan saja.33

Pengertian lain mengenai hukum disampaikan oleh sudikno mertokusumo,

yang menjelaskan:

Hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan kaidah-kaidah dalam satu
kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan satu
sanksi hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai
isi yang bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang
seyogyannya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus

32 Satjipto Raharjo Ilmu Hukum , ( Bandung :Citra Aditya Bakti.2005).h. 38
33 Jimly Asshidique dan Ali safa,a. Teori Hans Kalsen tentang Hukum, (Jakarta: sekjen

dan kepanitraan MK-RI.2006).h. 13
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dilakukan serta bagaiman cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-
kaedah.34

2. Tujuan Hukum Islam

Sumber hukum syariat Islam adalah AL-Quran Al-Hadist. Sebagai hukum

dan ketentuan yang diturukan Allah Swt syariat Islam telah menetapkan tujuan-

tujuan luhur akan menjaga kehormatan manusia yaitu sebagai berikut:

a. Pemeliharaan atas keturunan. Hukum syariat islam mengharamkan seks bebas

dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya hal ini untuk

menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan dengan demikian seorang

anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya

sesuai garis keturunan dari ayahnya.

b. Pemeliharaan atas akal. Hukum islam mengharamkan segala sesuatu yang

dapat memabukan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau

beralkohol dan narkoba islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut

ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya jika akalnya terganggu

karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktifitasnya berpikirnya

akan terganggu.

c. Pemeliharaan atas kemuliaan . hukum islam mengharamkan segala segala

sesuatu yang dapat memabukan dan melemahkan ingatan, seperti minuman

keras beralkohol dan narkoba islam menganjurkan setiap muslim untuk

menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya jika akalnya

terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas

berpikirnya akan terganggu.

d. Pemeliharaan atas harta syariat islam telah menetapkan sanksi atas kasus

pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan

pelanggaran terhadap harta orang lain.

e. Pemeliharaan atas agama. Hukum islam memberikan kebebasan bagi setiap

manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaanya islam tidak pernah

34 Satjipto  Raharjo op .cit.,h.45
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memaksakan seseorang untuk memeluk agama islam akan tetapi islam

mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak

mempermainkan agamanya.35

Tujuan hukum islam untuk menjadi arah setiap tindakan pelaku manusia

dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan menaati semua huku-

hukumnya tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif. Yang pelaksanaanya

tergantung pda pemahaman sumber hukum yang utama, yakni al-quran dan

Hadist. Djamil menjelaaskan bahwa:

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat berdasarkan
penelitian para ushur fikhi , ada lima unsur pokok yang harus dipelihar dan
diwujudkan kelima pokok tersebut adalah , agama ,jiwa,akal, keturunan dan
harta.36

3. Prinisip –prinsip Hukum Islam

Hukum islam memuat prinsip-prinsip sebagai titik tolak pelaksanaan

ketetapan-ketetapan Allah berkaitan  dengan mukallaf , baik yang berbentuk

perintah, larangan maupun pilihan-pilihan diantara prinsip-prinsip hukum Islam

menurut juhay S Praja sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam prinsip ini menyatakan bahwa

semua manusia  ada dibawah satu ketetapan yang sama , yairu ketetapan tauhid

yang dinyatakan dalam kalimat La,illah ( tidak ada tuhan selain allah) prinsip

ini ditarik dari firman Allah SWT QS Ali Imran /3 : 64 .sebagai berikut:

35 Eva Iryani op cit.,h.25-26
36 Faturahman Djamil, filsafat Hukum Islam , (Jakarta :Wacana ilmu, 1997),h.125
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Terjemahaanya :

Katakanlah “Hai ahli kitab marilah (berpegang) kepada suatu kalimat  (
ketetapan) yang tidak ada perselisihan diantara kami dan kamu, bahwa tidak
kita sembah kecuali allah dan tifdak kita persekutukan dia dengan sesuatu
pun dan tidak ( pula ) sebagai kita menjadikan sebagai yang lain sebagai
tuhan selain Allah” jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka
“saksi kanlah bahwa kami adalah orang yang berserah diri (kepada
allah)”.37

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini maka pelaksanaan hukum islam

merupakan ibadah dalam arti perhambaan manusia dari penyerahan dirinya

kepada allah sebagai maniprestasi kesyukuran kepadanya dengan demikian tidak

boleh setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama mahluk lainnya

pelaksanaan hukum islam adalah ibadah penyerahan manusia kepada keseluruhan

kehendaknya.

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum ibadah yaitu asas

kemudahan atau memudahkan kesulitan dari asas hukum tersebut terumus kaidah-

kaidah hukum ibadah sebagai berikut Al-ashlu fil al ibadati tuqifu wal itibi, yaitu

pada pokonya ibadah tidak wajib dilaksanakan dan pelaksanaan ibadah itu hanya

mengikuti apa saja yang diperintahkan allah dan rasulnya.

b. Prinsip Amar  makruf nahi mungkar

37 Departemen Agama RI Op.cit,h. 58
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Hukum Islam digerakan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju

tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridho allah dan menjauhi hal-

hal yang dibenci allah.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al -mizan atau keseimbangan

kata keadilan dalam al-Quran kadang samakan dengan al-qist pembahasan

keadilan pada umunya berkonotasi dalam penetapan hukum atau

kebijaksanaan raja akan dimaknai sebagai prinsip moderasi,menurut wabbah

az-Zuhaili bahwa perintah allah ditujukan bukan karena esensinya sebab allah

tidak mendapatkan keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan

kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia namun ketaatan tersebut

hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang

dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

c. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebsan dalam hukum Islam menghendaki agar agama dan

hukum islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan tetapi berdasarkan penjelasan

demonstrasi, argumentasi kebebasan yang menjadi prinsip hukunm islam adalah

kebebasan dalam arti luas yang mencakup bergai macamnya baik kebebasan

indivudu maupun kebebasan komunal keberagama dalam Islam dijamin

berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.

d. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi madinah

(alshahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah
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manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam

pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakan dan mengontrol

sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

4. Dukun Dalam Islam

Dalam Islam Dukun dikenal dengan nama tabib. tabib adalah orang yang

pekerjaanya mengobati orang sakit seperti dukun cuman yang membedakan cara

pengobatan keduanya.38

Islam adalah agama fitrah dengan membawa misi perdamaian atauran –

aturan syariat’nya menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan

penciptanya maupun hubungan antara sesamanya, sedangkan larangan- larangan

nya bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari hal-hal yang syirik seperti

halnya perdukunan . dukun dalam islam dikenal dengan tabib. Tabib adalah orang

yang mengobati pasiennya dengan menggunakan lafaz alquran dan ini

diperbolehkan dalam islam.

Dukun adalah orang yang mengaku mengaku mengetahui perkara gaib

atau mengetahui segala bentuk rahasia batin. Sehingga siapapun yang membuka

praktik meramal kejadian-kejadian yang akan datang ( ilmu ghaib) tanpa

bersandar kepada Al-Qur’an dan hadist yang shahih, maka itulah dukun,

walaupun memakai julukan-julukan yang lain lebih modern atau lebih islam .

Adanya sosok yang menanamkan diri mereka kyai dan ulama, tapi pada

kenyataanya mempraktekan sihir dan perdukunan. Mereka adalah ulama,

melainkan para day  yang mengobati dengan menggunakan lafaz alquran . (du’at

38 KBBI Online Akses Pada Tanggal 23-09-2019
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ilaa abwaabi jahana). Kaum muslimin tidak pernah berbeda pendapat dalam

masalah asasi seperti tauhid dan syirika oleh karena itu, melakukan berbagai

tindakan yang bertentangan dengan akidah islam dengan legitmasi segelintir

orang yang menanamkan dirinya kyai adalah penyimpangan dari syariat islam .

Allah berfirman dalam QS. Asy-syua’ra / 26: 222-223.

        

Terjemahnya :

“Mereka turun pada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,. Mereka
menghadapkan pendengaran ( kepada syaitan ) itu, dan kebanyakan mereka
adalah orang-orang pendusta”.
.39

Sesungguhnya pengetahuan terhadap perkara-perkara ghaib menjadi

rahasia Allah SWT, sifat ini termasuk diantara sifat Allah SWT yang paling

khusus, yang tidak ada seorang mahluk dapat menyamai-Nya.

Allah berfirman dalam QS. Al-anam / 6 : 59.

                    
        
 

Terjemahnya :

“Dan  pada sisi allah –lah kunci – kunci semua yang ghaib; tidak ada yang
mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang didaratan
dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia
mengetahuinya  (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi,

39 Departemen Agama RI, Op cit., h.376
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dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab
yang nayata ( lauh mahfudz) “.40

Barang siapa yang berkeyakinan bahwa dirinya atau orang lain menguasai

perkara ghaib berarti ia telah kafir karena perkara ini adalah perkara yang diantara

perkara yang tidak pernah diberitahukan kepada siapapun oleh Allah; tidak

kepada para malaikat yang dekat dan tidak juga kepada rasul yang diutus.41

Bahwa pengetahuan tentang perkara ghaib hanya diketahui oleh allah

bahkan sebagian perkara ghaib yang disampaikan oleh para nabi hanya

berdasarkan apa yang Allah berikan kepada mereka dan bukan usaha  mereka

sendiri.

Allah berfirman dalam QS-Jin / 72 : 26-27 yaitu:

                
      

Terjemahnya:

“(dia adalah tuhan ) yang mengetahui yang ghaib, Maka Dia
memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu . kecuali kepada
Rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga –
penjaga (malaikat) dimuka dan dibelakangnya.”).42

Tinjauan Al-Qu’ran dan As –Sunnah, perbuatan mereka tergolong kesyirikan

dan kekufuran kepada Allah . Hal ini bisa dibuktikan anatara lain:

a) Mengaku mengetahui perkara – perkara ghaib jelas merupakan kesyirikan
dalam hal sifat allah (tauhid Asma’wash shifat), karena pengetahuan tentang
perkara ghaib ini hanyalah miliknya semata, maka barabg siapa yang mengaku
mengetahui alam ghaib maka berarti ia mensejajarkan sifat dirinya dengan sifat
Allah yang maha mengetahui dan merupakan bentuk kekufuran.

40 Ibid h .149
41 Majalah Al Ashalah  Edisi Dzulhijah 1416,( muhamad Abdurahman Al khumayyis, Ilmu

Ghaib) h.67
42 Departemen Agama RI Op cit h.130
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b) Biasanya untuk kelancaran praktek perdukunan atau sihir mereka harus
mengabdi (mengagungkan dan merendah diri) kepada jin. Karena jin itulah
pada hakekatnya yang bekerja untuk memuluskan praktik mereka . lebih
menguatkan hal ini, biasanya mereka harus memenuhi syarat syarat tertentu
yang harus diberikan kepada jin, seperti sesaji, puasa tertentu dengan cara
tertentu pula atau syariat lain sesuai bisikan jin tersebut.43

Pendapat para ulama tentang dukun.

1. Pendapat yang memperbolehkan

Al Bukhari dalam Az Zawajir ‘An iqtiraf Al kabair menyebutkan bahwa

Al Qurtubi berkata: apakah tukang sihir boleh dimintai bantuan untuk

menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir? Eliau menjawab:

imam al Bukhori pernah meriwayatkan dari said Ibn Musyyab, bahwa yang

demikian itu diperbolehkan dan pendapat ini didukung oleh al Maruzzi, Namun

Hasan Bashri mengatakan makruh . Asy Sya ‘bi berkata: menyembuhkan sihir

dengan menggunakan sihir diperbolehkan.44

Imam Syarqawi dalam Hasiyah Asy Syarqawi jus 2 ketika membahas

mempelajari sihir karena ada tujuan syar’i seperti mempelajarinya dengan tujuan

untuk menghindarinya, menurut Imam Syarqawi tidak dihukumi kufur atau

haram, bahwkan hukumnya boleh. Sebagaimana dikatakan Abu Nawas: Engkau

mengetahui keburukan bukan untuk keburukan pula, namun semata-mata hanya

untuk menjaga diri. Barangsiapa tidak tahu akan keburukan, maka ia akan

terjerumus kedalamnya. Begitu juga diperbolehkan mempelajari mahabbah (pelet)

untuk melengketkan suami istri.45

43 http://setyawan.Wordpress.com akses tanngal 2 juni 2019
44 Ridwan Qayuyum sa’id , fiqh klenik, (kediri: Mitra Gayatri, 2004), h. 58
45 Ibid h.9
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Ketika Ahmmad Ibn Hanbal ditanya tentang seseorang yang dengan sihir

yang dikuasainya mampu membebaskan pengaruh sihir dari orang lain,ia

menjawab tidak apa-apa, oleh karena status hukum sihir ditentukan oleh motifnya,

jika motifnya. Jika motifnya baik, maka dibolehkan jika sebaliknya jika motifnya

jahat maka tidak diperbolehkan. Al Alusi yang berpendapat sihir itu haram, tetapi

beliau mengakui adanya pendapat lain yang menyatakan hukum sihir mubah.46

Menurut Al Mawardi sihir adalah perbuatan samar, oleh karena itu tidak

mungkin untuk dibuktikan dalam dakwaan yang dihantukan kepada tukang sihir

dan tidak pula bisa diterima keterangan saksi atas perbuatan sihir. Sehingga mufti

berpendapat dinukil Al Alusi diwajibkan mempelajari sihir agar dapat

memastikan mana yang dibunuh dengan sihir dan mana yang dibunuh bukan

denga sihir, sehingga seorang mufti dapat menjatuhkan hukuman siapa yang harus

diqisbah.47

Al Razi dalam tafsiranya, mafatih al ghaib berpendapat sangat kontraktif

dengan ulama lain. Ia menyatakan mempelajari sihir itu bukan sesuatu yang buruk

serta dilarang. Menurut pendapatnya para ulama muhaqqiqah telah sepakat

mengatakan bahwa esensi dari ilmu itu sendiri adalah mulia. Sebagaimana firman

Allah.  Qs. azzumar 39 / 9 :

                     
              

Terjemahnya:

46 Al Alusi, Ruh Al Ma’ani , (Beirut: Dar al fikr, ith), jilid I,h.339-340
47 Ali syaikh, fath Al Majid, (beirut: Dar Al Fikr, 1930),h. 32
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“Hai kaumku. Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan
bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.

Disamping itu al Razi menambahkan sekiranya sihir tidak dipelajari, maka

seseorang tidak dipelajari, maka seorang tidak akan dapat membedakan antara

sihir dan mu’kjizat.

Disamping itu al Razi menambahkan sekiranya sihir tidak dipelajari, maka

seseorang tidak akan dapat membedakan sihir dan mu’jizat. Sedangkan

mengetahui mu’jizat adalah wajib . berdasarkan kaidah ushul fiqih.

Dengan demikian jika membedakan mu’jizat itu wajib, maka mempelajari

sihir menurut al Razi hukumnya wajib.48

2. Pendapat yang melarang

Al Imam Abu muslim dalam berpendapat bahwa sihir merupakan

perbuatan yang batil, dengan alasan bahwa sihir bukan datng dari Allah, tidak

layak bagi Allah menurukan ilmu sihir karena merupakan perbuatan sia-sia.

Berdasarkan Qs Al Baqarah ayat 102, belajar sihir adalah kufur, dan jika yang

mengajarkan sihir adalah malaikat maka malaikat tersebut adalah kufur,

fasik,syetan, maka sesuatu dilarang yang diancam dengan ayat ini tidak dapat

disadarkan dengan Allah. Kebatilan sihir dinyataka dalam firman Allah berikut:

Qs.yunus 10/ 81:

48 Fakhruddin Al Razi, Mafatih al Ghalib, (beirut: Dar al Fikr, tth),h.238
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Terjemahnya:

Maka setelah mereka lemparkan, musa berkata: Apa yang kamu lakukan itu,
itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakan
ketidakbenarannya” sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus
berlangsungnya pekerjaan orang yang membuat kerusakan. 49

Berdasarkan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa hukum mempelajari sihir

merupakan tindakan kekufuran, maka dari itu mengamalkan tindakan sihir juga

merupakan tindakan kekufuran.

Imam Nawawi dari pendukung Mazhab syafi’i ketika ditanya mengenai

hadis nabi memperbolehkan belajar dan mengajarkan sihir dengan tegas

mengatakan tidak ada satu hadis pun yang membolehkan belajar, mengajarkan

serta mengamalkan sihir itu haram dan termasuk melakukan dosa besar.50

Ulama Hanafiyah,Malikiyah dan Hanbilah berpendapat bahwa orang yang

belajar mengamalkan sihir dihukumi kafir, baik diyakini keharamannyasesuai

dengan atsar yang diriwayatkan Umar Ibn Khathab, Usman Ibn Affan, dan

abdullah Ibn “Umar. Tetapi sebagian sahabat abu Hanfiah berpendapat jika motif

belajarnya untuk menjaga diri agar tidak terkena sihir, maka tidak termasuk kafir,

tetapi jika belajar dengan keyakinan bahwa syaitan akan melaksanakan apa yang

dikehendaki amaka dihukumi kafir.

49 Ibid h. 218
50 Sa’ di Abu Habib maushu’ Al Ijma’ FI Al Fiqh Al Islami. (Beirut: Dar Al Arabiyah,

1986), h.240
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Malikiyah secara khusus menyatakan bahwa belajar dan melakukan sihir

hukumnya kafir dan harus dihukum mati serta taubatnya tidak dikabulkan.

Adapun jika maksudnya untuk membebaskan seseorang dari pengaruh sihir, atau

belajar untuk kepentingan ilmu dan sama sekali tidak untuk dipraktekan, maka

hukumnya boleh. Adapun para sahabat Ibn Hanbal menyatakan bahwa belajar dan

mengajar ilmu sihir itu hukumnya kafir.51 Berdarkan firman Allah dalam Qs

Albaqarah 2 / 102 :

                       
                   
                    

              
                

  
Terjemahnya:

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa
kerajaan sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir,
mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada
malaikan dinegeri bibilonia, yaitu harut marut padahal keduanya tidak
mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “ sesungguhnya
kami hanyalah cobaan (bagimu) , dengan istrinya merka tidak dapat
mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka
mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada
mereka. Dan sungguh mereka sudah tau, barang siapa membeli (menggunakan
sihir) niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan diakhirat. Dan sungguh

51 Ali Al Syaikh, Fath Al jaziri, Al fiqh’ Ala AL Mazhahib Al Arba’ah (Beirut: Dar A;
fikr, 1986). H. 462.
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sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya
mereka tau.52

Mengenai sihir Al ghazali menempatkan sihir termasuk kelompok yang

tercela, denga alasan ilmu sihir menimbulkan efek mudharat, maka sihir menjadi

tercela. Oleh karena itu orang yang mempelajari sihir hanya sekedar ingin tau

saja, bukan untuk mempraktekan maka tidaklah tercela. Namun karena sihir itu

sebagai wasilah (perantara) kepada kejahatan sebagimana di sebutkan dalam

firman allah dalam Qs Albaqarah 102 dan pelaksanaanya denga perantara syaitan

serta kalimat yang dibaca sebagai mantra menggunakan kalimat yang tidak

dibenarkan syara’, maka ia menjadi ilmu yang jahat, tercela dan tidak boleh

dipelajari.

Berdasarkan hasil fatwa dari al Ifta wa al Irsyad di saudi arabiah

menyebutkan bahwa melakukan tindakan sihir seraya meminta bantuan kepada jin

agar menimbulkan mala petaka, sakit memisahkan hubungan suami dan istri,

menumbuhkan cinta, untuk membebaskan diri dari pengaruh sihir dan sebagainya

hukumnya adalah kafir, karena meminta bantuan bukan kepada allah tetapi kepada

jin.

Menurut Syaikh Rajab Ibn Ahmad, seorang ahli ilmu kalam, kemusyrikan

penyihir disebabkan karena dia meyakini perbuatannya itu betul-betul memberi

kesan kepada orang yang disihirnya tanpa ada campur tangan Tuhan. Dengan

demikian ia telah menyekutukan Allah dari segi kekuasaan-Nya. Syaikh

Muhammad al Barkawi, seorang ahli ilmu kalam menganggap bahwa orang yang

52 Ibid h.16
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meyakini sihir itu memberi kesan terhadap orang yang disirnya adalah kafir. Akan

tetapi sihir tersebut dianggap hanya untuk uji coba, tanpa meyakini kesan sihir

tersebut dianggap oleh Abu Ysiakh Al Khadimi belum sampai kederajat kafir.

Adapun praktek magis yang dilakukan diluar batas rasio seperti atraksi-

atraksi yang dilakukan dengan menusuk badan menggunakan pisau, membawa api

memakannya yang mana ilmu kekebalan tersebut konon katanya berasal dari para

wali seperti Sayyid Ahmad Rifai’i atau Ahmad Ibnu Alwan, maka menurut

Syaikh  Abdullah dalam Al Madzabib untu menghukum praktek tersebut perlu

ditafsil jika pelakunya disiplin syari’at serta taan menjalankan perintah-perintah

Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta tidak diperbolehkan melakukan usaha

atau belajar maka, kejadian tersebut benar-benar termasuk karomah. Dan jika

tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka kejadian tersebut termasuk sihir yang

diharamkan, karena menurut ijtima Ulama karomah tidak muncul dari orang fasiq

dan tidak bisa diperoleh dengan cara belajar atau melalui usaha-usaha. Dan

sesungghunya kejadian luar biasa yang muncul dari orang fasiq termasuk sihir.53

Bahkan Syeikh Abu Fadhal as senori dalam merespon banyaknya praktek

klinik dianggap bagian dari Islam karena mengutip ayat-ayat Alqur’an dan Asma

Allah seperti kitab Samsul Ma’rif dan manba’ Ushul al Hikamah mengatakan

bahwa kitab tersebut dan kitab-kitab lain sejenis tergolong bagian dari kitab

sihir.54

53 Ridwan Qayum sa’ id, fiqh klenik, ( Kediri: Mitra Gayatri, 2004), h.60-61
54 Ibid . 63
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Praktek dukun banyak tersebar dikalangan muslim biasanya tulisan

dibilangan Arab yang disebut wifiq. Al Ghazali termasuk salah satu ulama yang

memperdalam dan menguasai ilmu ini, sehingga ilmu ini dikenal sebagai ilmu

beliau. Menurut pendapat Habib Alwa Ibn Ahmad Abdurahman,wifiq-wifiq ini

tidak diharamkan untuk hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan pendapat Qorofi

yang menandaskan wifiq itu termasuk sihir, diarahkan pada permasalahan ketika

ada tujuan-tujuan yang diharamkan.

Proses penyembuhan penyakit ditempuh oleh dukun menggunakan jampi-

jampi, mantar ruqyah serta berbagai usaha lain. Hal ini dilakukan untuk mencapai

suatu tujuan tertentu, misalnya agar kehidupan suami istri tetap rukun dan damai

maka dianjurkan menggunakan benda-benda yang tergantung  dibadan, rumah

atau ditanam tamimah ruqiah dan tiawalah, sesuai hadis yang diriwayatkan Imam

Abu Dawud.


